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 ةيسؤسملا ماتولالمع
 

 

 :ةمنظملا

 (واف) ةدحتلما ملمأل ةعارزلوا ةيذغلأا ةمنظم

 فيلتعاراو فاهيمملا
 

 

 :التعريف

 مت دقو 51-0. ةيلغاا لىإ لضافةإاب 51-5 ةيالغاو ١٥فدلهل يساأس موفهم وه "تابلغال ةامدتمسلا رةداإلا"

 :تاليال وحنال ىلع ةدحتلما ممألل ةملعاا ةيعلجما لبق نم  ايمسر هديدتح

 تابالغا عوانأ جميعل ةيئيبلاو ةيعامتالجاو ةيدصاتقالا ميقال لىع الحفاظ لىإ فدهي روتطمو يكيامنيد موفهم[أ]

 A/RES/62/98(. رارالق) "ةيلبتقسلماو ةيالحال لايلجأا حلصال ،اهيززعتو

 .تابلغال امةدتمسلا رةداإلا دعابأ عيمج وحن زرالمح دمتقلا اسيقل ةيعفر تارمؤش ةخمس نم ؤشرمال ونكتي

 سيعوت ىلع زكتر ةيعفر تارمؤش ةثالث تابلغال ةيئيبال ميالق يتغط ةيحرجلا ةحامسلا يف ةيويحلا تلةكلاو

 ميالق قفتوات .اهب ةبطترمال ةيفاقثلاو ةيعيبالط دراولماو وجيلويبال عونتال نوصو ةيحماو ةيحرجلا ناطقالم

  اديزم يعرفلا رشؤلما رفويو .امةدتسلما رةداإلا خطط للاخ نم ةيئيبال ميالق عم تابلغال ةيدتصاقالاو ةيعامتاالج

 لتقسم لکشب اهنم قحقتلا متي يتلا قطانملا مييتق لالخ نم كلذو ،ةيحرجلا قاطنمال رةادإل ليهأتلا نم

 .ةيلودلا وأ ةينطولا رييمعالا نم ةعوممج مع قفاوتلل

 - :يه ةيعالفر تارالمؤش

 - تابالغا احةسمل يفلصاا رييغتال لدعم

 ةبالغا يف ةيطحسال ةيويالح ةلكتلا نومخز



 - ةينوناق ورةصب ةأشنلما ةيمالمح طقانلما خلاد عةقلواا اتبلغاا ةمساح ةبسن -

 تابلغاا ارةدإل ىدلما ةيلوط ةطخ إطار يف تغابالا ةمساح ةبسن

 لقتمس لشكب هنم ققحتال مت تابلغاا ارةدإ اتداهش اردلصإ ماظن بجومب ةيحرج ةقطنم -

 ةوحل  جهن  دماتعا  حيتيو  .ةخمسلا  ةيعرالف  تارمؤشلاب  قالمتعل  دمقتلا  مييقتل  تاموعلمال  ةوحل  مادتخسا  متي

 .امةدتسلما ةيمنتال فداهأ ونح دمقتال اهيف ققحت يتال قاطنملل حةضاو ةيؤر ماتوعلمال

 :المنطقي األساس

 ،ةيسئرلا بناوالج نم ديدلعا ىلع ةدتحمال ملمأل ةلعاما ةيجمعلا بلق نم تابالغل امةدتسمال رةداإلا فيتعر يوتيح

 ةيئيبال اهفورظ فلتخت يتال ان،دلبال نيبو تقوال روبمر غيرتي تابالغل امةدتمسلا رةداإلا موهمف نأ ةاصخ

 ميق نم واسعة ةعوجمم جلعاي أن بجي ام  امئاد يذلا رمألا ، رايبك ا فلاتخا ةيداصتقالاو ةيعامتجالاو

 .اربتعالا يف لايجألا نيب فصانلاا أدبم ذخأي نأو ة،يئيبلاو ةيعامتالجاو ةيدصاتقلاا ميالق كلذ يف امب ،تابالغا
 

 دصرل فاك ريغ ،51-5 ةياغلل هامدتخساو ،هتيهمأ مغر ،ةيجحرلا قاطنلمل طيسبال سايقال نأ حضلواا نوم

 :يتاللا وحنال ىلع زجايإب ةخمسلا ةيعالفر تارمؤشلا ةيهمأ حيضوت نكميو .كلك تابالغل امةدتمسلا ارةدإلا

 ىلع ألولا يعرالف المؤشر زركي .تغابالل امةدتمسلا رةداإلا درصل ةمهم تابلغاا عقموا يف تاهاجتالا- ١

 اذوه ؛تقوال وررمب رييغتال لدعم غيرتي فيكو (تابلغاا ةقطنم يف حبر وأ سارةخ كانه ناك ءاوس) رييغتال هجاتا

 ضخف نم تنمكت اهنلكو ،ةيجحرلا قاطنلما رتخس يتلا نادالبل نيب ام مدقتال قيتحق لأج نم مهم ريلخأا

 .تابالغل ةيونالس لخسارةا دلمع

 تلةالك ونمخز يف بالمكاس نيب نزواتلا لىإ تابالغا يف ضرألا قوف ةيويالح ةلكتلا نوزمخ يف تاريغتال ريتش- ٢

 حايرلوا قئارلحاو ةيعيبالط رئساخلاو بلخشاأا ةلاإز تايعمل ببسب اهرئاسوخ تابلغاا ومن ببسب ةيويحال

 دوجو ىعل أطول ةفتر دىم ىلعو يالقطر ىوتمسلا ىلع تابلغال امةدتمسلا رةداإلا يوطنت سوف .ضاراألمو تآلفااو

 راتهكلل ةيويالح تلةالك نوزمخ نم دالح أن نيح يف ،دواحلا ارتهكلل ديازتم أو رقتمس ةيويحال تلةكال نم نومخز

 ةيربك رئساخ أو رودهتو تابلغال ةامدتمس ريغ رةادإ ماإ ينعيس ليوالط ىدلما ىلع

 .ضارمألا وأ تافآلا وأ حايرلا وأ قئارالح ببسب وقعةتم ريغ
 

 إن- ٣ يف ييرغتلا ةيحرجلا ةطقنالم عونتلا ظفح يف تاهاجتلال ليدب وه  اينوناق ةيمحملا قطانملا نمض

 اذه طتبري .تاباغلل يجولويبلا عونتلا ظفحو ةيامحل ةيسايسلا ةدراإلا ىلع  احضاو  لايلدو تاباغلل يجولويبلا

 51% ىلع محافظةلا لىإ دلب لك وعدي يذال يجويولبال عونتال ةيقافتال يشتيآ فادهأ نم ٥٥فدالهب المؤشر

 .ةيخلادال هايملاو ةيالبر قاطنمال نم لقألا على

 دووج نإ .تابالغا رةداإل ىدلما ةطويل ةلخط عضتخ يتال ةيحرجلا طقانلما يف عبارلا يعرالف رالمؤش رنظي- ٤

 فداهأ نم ةعونتم ةعومجمل تابغالا دراومل دمألا ةيلوط امةدتسلما رةداإلا ساسأ وه تابلغاا ةرداإل ةموثق ةخط

 يجوبيوللا وعنتلا لىع اظفلحاو اهيلماو ةبرتال ةياحمو ةيبخشلا ريغو ةيبخشلا تنتجامال ثلم رةداإلا



 رةادإ ةخط إطار يف ديازتلما لمجالا نإف تاليبالو .رثكأ وأ نينثإ نيب علجماو افيقثلاو يعامتجالا مادتخسالوا

 .تابلغال امةدتمسلا ارةدإلا وحن زمحرلا مدقتلا ىلع رمؤش وه تابالغا
 

 ةاردإ تاداهشل دمتعملاو لقتسملا ماظنلا لبق نم قةداصلما ةيجحرلا قاطنلما وه سملخاا عيرالف رؤشملا- ٥

 الخاصة ةيرايمعلا راألط اهددتح تيلا كلت نم ىعلأ ةداع نوكت ريياعم هذه تادلشهاا رداصإ تططاخم قبتطو .تابالغا

 ةدمتعملا تاباغلا ةاحمس ةدايز رفوت كلذلو .ةدمتمعلاو قلةتمسلا يقدصتال ةهج بلق نم الثتمالا نم ققتحال متيو ،دبالبل

 ةهمم قاطنم كانه نأ ةظمالح بيج ،كلذ معو .تابلغال امةدتمسلا رةادإلا وحن زرحملا مدقتلل  ايفاضإ  راشؤم

 اوتارخا دق اهباأصح نأل امإ ،ةدمتعم توليس امدتمس كلشب اهترادإ متت يتال تباالغا نم

 بببس أو (وقالس ىلع مئقاو يعوط رمأ ووه) ةدهاش لىع ولصالح بلط مدع رادصإ ماظن دوجو مدع

 .قةطنلما كلت يف ورةسيم ةتكلفب وأ هب قوثوم تادشها

 :المفاهيم

 .يفرعاتلاو تاصطلحمبال ٥ قملحلا نظرا
 

 :التعليقات والقيود
 

 عيمج كامللاب غطيت ال تابلغال امةدتسلما رةداإلا ونح مدتقلا نايبتل ةتارالمخ سةمالخ ةيعرالف تارالمؤش نإ

 ضعيف لشكب ةيدصاتقالاو ةيعماتجالا بناوالج سنعكت ،وصلخصا هجو ىعلو .تابلغال ةامدتمسلا ةرداإلا بنجوا

 ضعب تاهجاتا سكعتو ،تيانابال يف تارغثال ضعب دوجو لىإ إلضافةاب .ةيعالفر تارشؤمال نم ةيالحال ةعومالمج يف

 زرحلما مدقتال تماوعلمال حةول حضوت امنيبو .اندلبلا نم ةفختلم توعاممج ةيعفرلا تارالمؤش

 .ةيعرالف اتللمؤشر ةيبنسلا ةيمهألل حيجتر يأ جدوي ال ،ةيدالفر ةيعرالف اتالمؤشر في

 ةهجينملا
 

 

 :ابستحالا ةقيرط

 قاطنالم لخاد ةيحرجلا تحاامسلوا ةيويالح ةلكتلا نوزومخ ةيحرجلا قاطنلما نع غلابإلا متي ،ينطوال ىوتسلما على
 رةداإلا تادلشها لقتسمو دمتعم مانظ إطار نمض ةيجحرلا قاطنالمو ةيرداإ ةخط نمض ةيحرجلا قاطنلماو ةيمحملا
 ةيطرقال تيانابال ىلإ  ادانتساو . اقبسم ةددحم ةيعجرم تاونسل ةعزرالاو ةيذغلأا ةمظنم ىلإ  رةشابم ،ةيحرجلا
 ةغيص امدختباس ةيرجحال ةمساحلا يفاص رييغت لدعمل يرالقط ىوتمسلا ىلع تاريدتق ةظمنلما عضت مث ،اهنع غبلمال
 راطإ نمض ةيمحملا طقانلما خلاد ةيجرحال حةامسلا ةبسن كلذكو مركبة،لا ةدئافال

 .ةيرداإ خطة

 .يالقطر ىوتمسلا ىلع ةيئولضا تارإلشال ةعباتم ةوحل دوجت ال

 :التفصيل

 .مؤشرلا اذهل ليتفصلا نم ديزم ال



على  - :معالجة القيم الناقصة

 مستوى البلد

 ةبسنبال اندللبل ميلألقااو التي دمتق لم أي معلومات لمنظمة ةيذغلأا والزراعة ماعل ةيجحرلا دراولما مييقتل

 0251 )17 نويمثل  اميلقإو  ادلب 5.0% من المساحة ،(تغابالل ةيعالملا أعدت منظمة األغذية ةعارزلاو

 .تاورنشمال في ثبحلاو ةقبلساا تماييقتال يف ةدوجولما تماوعلمال هيف تمدتخاس  اريرقت

 يملاعلاو يميلإلقا نييوتلمسا لىع -

 أعاله ورد ما انظر

 :ةلقليميإا يعماالمج

 تارثغ اهتانايب ةعوممج يف يتال ةيعفرلا تارؤشمال هذهل ةبسنبال هنأ ىإل ةاإلشار ردتج .ةينهجمال – ٢ قملحلا رنظا

 ةيميلقإلا مجاميعلا يف ترجدأ يتال يه طفق كاملة ةينمز سلةلس نع تبلغأ يتال اندلبلا نإف ،ةديدع

 .ةيعالملوا لحقمال حضويو يأ ٢ يعالملا ىوتسلما لىع ةيئولضا تارإلشال بعةاتم ةحول يقبطت ةيكيف  اض

 .يميلقإلوا
 

 :التفاوت مصادر

 دادعإ توانسو يفرعاتو اذجمنل  اعبت افسهن اندالبل لبق نم تبيانالا ةدعاق يف ةينطوال مرقاألا نع غلبالإا تم

 نادالبل رفوت غلابإلا ذجومن لكفيو .ةينوطلوا ةيعالملا مرقاألا نيب تانيبات يأ ىعل يضيق امم ،ةدحوم ريراقت

 لمرجعل الكامل لمصادر تانيابال ةيللصأا ةفاضإلبا إلى فيراعتال والمصطلحات .ةينوطلا مقساألا لوانتتو

 يف فصلةنمال وذجمن يرراقت) غلابلإا يلحت (ةيطرق ماب) تانايبلا ل في ذلك االفتراضات بيالسألاو ةدراوال

 المستخدمة تاريدقتلل تعاقوتلاو لسنوات إعداد ريراقتال ؛(كةرتمشلا معايرة في تانايبلا مساحة األراضي

 ةيسمرال ةيذغلأا ظمةنم اهب ظتحتف يتال وإعادة والزراعة؛ فينصت تانايبلا تائفلل ةمدتخمسلا تامييقت في

 .مةظنلما ىدل ةيعالملا ةيحرجلا دراوالم

 :ينطلوا ىوتلمسا لىع اناتيبلا عيمجت جلأ نم نادللبل ةحاتملا تاهيوجتالو بيلااألس

 ، ادحوم  اجذومن عبتي يرقط تقرير لكش لىع نادالبل بلق نم ةعارزلوا ةيذغألا ةمنظم ىإل تانايبال ميعج ميدتق متي
 ةحاسم قديرتل امهادتخاس ةيفيك نع فصاولأوا ةيجعرلما ردالمصاو ةياألصل تانايبلا نمضتي ثيح

 لبق نم مةدالمق تماوعلملا عم تابلغاا تاداهبش صةاالخ تانايبال ةئبعت متي .فةلتخم ةينمز حلالمر تابالغا
 دتر .ةالضرور دنع تماوعلمال هذه تعديلو اجعةرمب لدولا موقتو تادلشهاا ردالصإ ةسئيرلا تالمخططا

 فيتعارلوا تائفلل  اقفو ةينطوال تبيانالا ليوحتو ةيطرقال ريارقتال دادعإ ةيكيف نأشب تهايجوتو ةيصيلفت ةيمنهج
 معال ةيجحرلا دوارلما مييقتل ةيالقطر ريارقتال ليدل " ةقيثوال يف ةنظمملل ةيعالملا فيارعتلاو تائفلل ةينوطال

 http://www.fao.org/3/a-au190e.pdf :تاليال بطارال ىلع ةرفوتلما " 0251
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 :الجودة ضمان

 فيارعتلل حيحلصا امدتخسالا ناضمل يققد ضارعتاس ءاإجر ةيلعمل اهدورو دجرمب ةيرالقط يرراقتال عتخض
 ةيجهنلماو وكذلك االتساق متي  .اخليدال إجراء ةنراقم تماييتقلا  مع ةسابقلا ومصادر تانايبال األخرى

 قيرط نع ةعارزلوا ةيذغلأا ةمنظم يظفومو نيينوطال نيسلامرلا نيب ةتظمنلما تلااصتالا كلشتو .ةدووجالم
 .هذه ضارعتسالا ةيلمع نم  زءاج ة،يميلقإ وندو ةيميلقا ملع شوور ينوتركاإلل ديالبر

 ةدائر سيئر لىإ (ةعارزلوا ةيذغلأا ظمةنم اهدعت يتال اريرقتال كلذ في ماب) ةيطرقال ريتقارلا عيمج رسالإ متي
 الغابات المعني ققحتلل صحة من تانايبلا لبق مث .اهرونش لهاامكتاس يتم عيمتج البيانات على المستويات

 .ةعارزلوا ةيذغلأا ةمنظم يف ةيحرجلا ردالموا مييقت يقرف بلق نم ةيالمعلاو ةيميلقإلا وندو ةيميلقإلا

 تايانبلا ادرصم

 

 
 

 دراولما مييتق جامنبر لبق نم (تسنوا

 :الوصف

 1 لك نآلا ىتح) يردو لشكب ةيعالفر تارؤشمال تانايب عمج متي

 لبق نم ةعارزلوا ةيذغألا ةنظمم ىإل تانايبال عيمج ميدتق تمي .ةعارزلاو ةيذغلأا ةمنظمل يعالملا ةيحرجلا
 ةيرجعلما ردالمصاو ةيلصلأا تانلبياا نمضتي ثيح ا،دح     وم  اجذومن تبعي يقطر يررتق كلش لىع اندالبل

 .ةفلتمخ ةينمز حلالمر ةيجرحلا حةاسملا قديرتال جلأ نم اهامدتخاس ةيفيكل  افصوو

 فيارعتلل حيحلصا امدتخسالا ناضمل يققد ضارعتاس ءاإجر ةيلعمل اهدورو دجرمب ةيرالقط يرراقتال عتخض
 ةيجهنلماو وكذلك االتساق متي  .اخليدال إجراء ةنراقم تماييتقلا  مع ةسابقلا ومصادر تانايبال األخرى

 قيرط نع ةعارزلوا ةيذغلأا ةمنظم يظفومو نيينوطال نيسلامرلا نيب ةتظمنلما تلااصتالا كلشتو .ةدووجالم

 عيمج لرساإ تمي .هذه ضاستعرالا ةيعمل نم  ازءج ،ةيميلقإ ندوو ةيميلقا ملع شروو ينورتإللكا ديالبر
 ينعلما تابلغاا ةدائر سيئر ىإل (ةعارزلوا ةيذغألا ةمنظم اهدعت يتال ريارقتال كلذ يف امب) ةيرالقط ريقارتال

ايوتمسلا ةيميلقإلا ودون
 ت

 من للتحقق صحة تانالبيا قبل مث .اهرونش ااستكماله متي تجميع تانايبال على

 .ةعارزلوا ةيذغألا ةمنظم يف ةيحرجلا ردوامال مييقت يقفر لبق نم ةيملعالاو ةيميلقإلا

 :الجمع عملية

 دواح ريتقر نم رثكأ ضعبال دعي .مييقتلل ةيرالقط ريراقتال دادعإب مهقرفو  ايمسر نوينمعلا نوينطوال ونسلامرلا وميق
 هيف تمدتخسا  رايرقت ةعارزلوا ةيذغألا ةمنظم دتعأ دقو .ةعباتلا ميالقألا نع ريتقار ونمديق مهنأ امك
 .تماومعل ةيأ دمتق مل تيلا ةيالمتبق ميالقألوا اندللبل ةبسنبال تاروشنلما في ثحبلاو ةدوجولما تماوعلمال

 فيارعتلل حيحلصا امدتخسالا ناضمل يققد ضارعتاس ءاإجر ةيلعمل اهدورو دجرمب ةيرالقط يرراقتال عتخض
 ةيجهنلماو وكذلك االتساق متي  .اخليدال إجراء ةنراقم تماييتقلا  مع ةسابقلا ومصادر تانايبال األخرى

 قيرط نع ةعارزلوا ةيذغلأا ةمنظم يظفومو نيينوطال نيسلامرلا نيب ةتظمنلما تلااصتالا كلشتو .ةدووجالم

 عيمج لرساإ تمي .هذه ضاستعرالا ةيعمل نم  ازءج ،ةيميلقإ ندوو ةيميلقا ملع شروو ينورتإللكا ديالبر
 ينعلما تابلغاا ةدائر سيئر ىإل (ةعارزلوا ةيذغألا ةمنظم اهدعت يتال ريارقتال كلذ يف امب) ةيرالقط ريقارتال



ايوتمسلا ةيميلقإلا ودون
 ت

 من للتحقق صحة تانالبيا قبل مث .اهرونش ااستكماله متي تجميع تانايبال على

 .ةعارزلوا ةيذغألا ةمنظم يف ةيحرجلا ردوامال مييقت يقفر لبق نم ةيملعالاو ةيميلقإلا



 فيراعتو تائف ميدتق اندبللا نم بلطُ  ي ،ليودال ديلصعا ىلع ةنللمقار ةابلق تانايب ىلع صولحال لأج نوم
 ءارجإ نادلبلا نم بلطُ  ي ،مةظنمال تبيانالل يفنتص

 ةداعإ

 اريفعتو تائف نع اهفالاخت ةلاح يفو ،ةينوط

 بلطُ  ي امك
 نم

 عم قفتتوال ةينوطال اهفيارعتو ةلمنظما تافينتص .يالقطر ريرقتال يف ةوطالخ هذه قيثوتو

 .ةددالمح غلابإلا تاونسل اتتقدير ميدتق لأج نم ةينطوال تانلبيال ءارقتاالس وأ ءافيتسالا مداتخاس نادالبل

 تايانبلا رتواف

 

 :الوصف

 :يتالال لشكلا ىلع يعرالف رالمؤش بحسبو طقةنلما ببحس رالمؤش اهيطغي يتال اندبللا ددع عيزوت تيأي
 

   ةنس دثحأ نع  اريرقتت مدق يتلا دانلبلا ددع (%) ةنس دثحعن أ  اريرقتت مدق يتلا دانلبلا ددع
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 مالعلا 234 234 176 162 121 234 %522 75% 69% 52% 100%

 ايقيرفأ 58 58 52 48 40 58 % 100 90% 83% 69% 100%

 ةيلاملشا ايقيرفأ 7 7 7 5 5 7 % 100 100% 71% 71% 100%
الصحراء ب جنو ياقريفأ 51 51 45 43 35 51 % 100 88% 84% 69% 100%

 الكبرى
 ةيقرلشا ايقيرفا 20 20 16 18 10 20 % 100 80% 90% 50% 100%
 ىطلوسا ياقيرفأ 9 9 9 7 7 9 % 100 100% 78% 78% 100%

 ةوبينجلا ايقيرفا 5 5 5 5 4 5 % 100 100% 100% 80% 100%

 ةبيرغلا ايقيرفا 17 17 15 13 14 17 % 100 88% 76% 82% 100%

 نيَ  تيركيمألا 53 53 29 35 17 53 % 100 55% 66% 32% 100%

 ةتينياللا اكريأم 48 48 27 32 15 48 % 100 56% 67% 31% 100%
ر حلبا ةقطمنو

 الكاريبي
 بييراكلا رحبلا ةقطمن 26 26 9 11 5 26 % 100 35% 42% 19% 100%
 ةينيتاللا اكريأم 22 22 18 21 10 22 % 100 82% 95% 45% 100%
 ةيلاملشا اكريأم 5 5 2 3 2 5 % 100 40% 60% 40% 100%

 آسيا 48 48 36 30 23 48 % 100 75% 63% 48% 100%

 آسيا الوسطى 5 5 5 3 3 5 % 100 100% 60% 60% 100%



 

 

 

 ةيسؤسملا ماتولالمع
 

 :نظماتملا /ةمنظملا
 

 (واالف) حدةتلما ملمأل ةعارزلاو ةيذغلأا ةمنظم
 

 فيلتعاراو فاهيمملا

 

 :التعريف
 

 تابالغا يأ- ةيلجبلا اطقنمال يف األخضر يتابنال غطاءلا يف تاريغتال اسيق لىإ رضلخأا غطاءلا مؤشر فديه
 واألجمات والمراعي وأراضي المحاصيل وما إلى واألشجار ذلك وذلك- يف دمقتال دصر لأج نم احراز

 .البجبال صةاالخ ةياغال
 

 ُ  احيضوت مدقيس وبالتالي، ،يتلنباا اءطلغا لىع أرتط تيلا تارييغتال نع تماوعلملا مدُ   قي نأ المؤشر اذه نأش نم

 .ةيلبالج تيئابال ظفح ةحال نع
 

 :المنطقي األساس
 

 ،ةيحصال هاتلحاو ةيلجبلا قطناملل ءاخضرلا ةيطغتال نيب شرةابم ةقالع كانه نأ يمعللا يلبالج عمتالمج كدري
 ءلغطاا ىلع ةئالطار تاريغتال دصر رفو     ي ذإ .ييئبال مظانال يف اارهودأ قيتحق لىع هاتردق ،كلذل ةجيتنو

 رؤشم" دصر ةيملعل نمكي امك .لابللج ةيوجلوكيلإا مظنال حفظ لحالة ُ  ايفاك ُ  اسايقم تقوال وررمب البللج باتينال
 لشكب يتابنلاو يبخشلا ءلغطااو تابلغاا نع تماوعلملا رُ  فوت نأ تقولا رورم عم "لابللج رضخألا غطاءلا

 تبرم ااضهفخنا نوكيوس .معا حتلاو يضراألا ريهطتو رئاجلا يعرلاب ماع لكشب اط تابالغا للاغتواس رض

 واستخراج .قئارلحاو دوقوال بحط عجمو بلخشاأا لمتالمح يتابنال ءلغطاا ومنل ةجيتن ةدايزال نوكتوس

 .جيتحرلا وأ جيرتحال ةداعإ وأ ياضرألا يممتر جامربب ةبطترمو
 

 :المفاهيم

 على تابلغاا رةداإو ام،دتسم وحن لىع امهادتخسا يززعتو ارميمهتو ةيربال ةيوجلوكيلإا مظنال ةيامح :١٥ فداله
 يجوبيوللا عونتال اندفق فقوو ه،رسام سكعو اضيرألا رودهت فقوو ،رتصحال ومكافحة ام،دتسم وحن

 على اهتردق زيتعز لأج نم ،يوجلويبال اهعونت كلذ يف امب ة،يلجبلا ةيوجلوكيلإا مظنال ظحف ةكفال :٤-١٥ ةياغال
 ٢٠٢٠ ماع وللبح مة،ادتمسلا ةيمنتال قيقتحل هانع ىنغ ال يتال عفانمال توفير

 مؤشر الغطاء األخضر الجبلي :٠-٤-١٥ المؤشر



 ةئيبلل ةدتحلما ممألا جامنربل عباتال ةعيبطال حفظ دصرل لعالميا كزرلما  فينصتل اُ  قفو لابجلا فيرعت متي

CCMW-EPUN لبق نم حضوم وه امك يلحملا عافترالا قاطنو ردحنملاو عافترلال اُ  قفو اهددحي يذلا 

 0222: ماع نيخرآو سوبكا
 

 رتم 0022 <عافترالا 1: ةئالف
 رتم -0022 0022 عافترالا 0: ةئالف
 رتم -0022 0022 عافترالا 0: ةئالف

 0 <رادحنالاو رتم 1022-0022 عافترالا 0: ةئالف
 يمحللا عافتاالر ىدم) حليمال عافترالا دىم وأ 0 <رادنحالاو رتم 1022 ىإل 1222 نم عافتاالر 0: ةئالف

 رتم 022 < (مكل 7 رقط نصف
 رتم 022 < (ملك 7 رطق نصف) حليمال عافتاالر ىدمو رتم 022-1222 عافترالا 6: ةئالف

 

 :والقيود التعليقات
 

 ىننحم ةسلاسو مدُ   ختسملل اهتاعرامف .ةاحتمال تاينقتال دثأح يهو ،Earth Collect لىع رالمؤش اذه دمتيع
 نكميو ناجالمب حاتم ردصم يهو .ةفلتكلا ثيح نم وفعالة قةيقدو يعةرس تماييتق ءاإلجر ةيثالم اةدأ هانلاجعي اتعليمه

 ةعونتم صور لىع دمتعت هي .ةددالمح تبيانالا معج تايجهنمو تجاايتحال صهايصتخ ةيعال ةجردب
ومجموعا الندسات وثماني مجموعات 7

 ت
Bing وخرائط Google Earth االزمنة نم الدقة وعالية 

 مالعال وىتمس ىلع ةمتاح يهو روصلاو تانايبال نيزخت متي .thrEa Google يثحبلا كرُ   حملا نم تانايب
 .تقوال رومر عم صلاالح ييرغتال ةبقارم حيتي مام ،0222 ماع ذنم ماع يأل

 

 ةدرج نوكت ،لصغيرةا لدولل ةببالنس ينطوال ىوتمسلا لىع امنإ ،٪99 لىإ لصت ةيالمع دقة شرؤلما كلتمي
 وتس تيلا اندلبلا ددع دييز امدنع تقوال وررمب هنيتحس متيس يذال األمر .لقأ قةدال تانبيالا عمج ةيلمع عس

 .أراضيها داخل
 

 ةعارزلاو ةيذغألا نظمةم بعةاتال البللج ةيعالملا يطةرالخ للاخ نم ليبالج طاءغلاب قةلعتلما تانيابال رفوتت
 عام 0210.

 

 ةهجينملا

 

 :سابتحالا ةقيرط
 

 وافال ةنظمم يف Earth Collect اةدأ نم ةالمستخرج يضاألر ءلغطاا تانايب روجات نع رشؤلما اذه جتني
 يلجبلا فينصتال ىلإ ُ  ادانتسا 0021 ماع يف ةعارزلاو ةيذغألا ةمنظم اهتجتنأ تيلا لابجلل ةيعالملا ةيطخرلوا
 UNEP-WMCM. ةئيبلل ةدتحلما ممألا جمانربل عباتال ةعيبالط ظحف درصل لعالميا كزرملل

 

 http://www.openforis.org/tools/collect-earth.html ( Collect Earth ( هي مصدر متاح
 :كلذ يف امب ،ةعونتم  ارغأل Earth Google ربع تانايبال عمج حيتت ناج

 ؛حلامرلا دةدعتم ةينوطلا اتبغالا اتنوزمخ معد
 ملاب

- 

http://www.openforis.org/tools/collect-earth.html


 ؛)LULUCF( راجةحلاو اضيرألا مداتخاس رييغتو لراضيأا مداتخاس مييتق           -
 ؛ةيرلحضا قاطنلماو ةيعارزلا ياضرألا ةبقارم           -
 ؛ةدووجمال ئطاخرلا نم حققتال           -
 ؛ةينامكلا ةيناحلا نم حةيرلصا ةيدصاتقالا ةيعامتلجاا اتنايبال معج           -
 .صحرتلاو يرجالتش ةداعإو تابلغاا ةلاإز ةيمك اسيق           -

 

 :التفصيل
 

 .بلجال عافترا ةئف ببحس ؤشرمال يلصتف متي
 

 :ةلقليميإا يعماالمج
 

 مدع قيقحت جلأ نم تانيلعا ميصمت ويرطت مت دقو .يالمتاالح تانيلعا ذأخ جهن لالخ نم قديرتال ديولت متيس
 + ةبسنب يتابنلا  غطاءلاو تابالغا ريياعم  نأبش  نيقيال -0٪ +0 و يمالعال ىوتمسلا  ىعل ىوتمسلا  ىلع

 للساس إلنشاء 0222 ماع نم يجهنم لشكب هاعمج مت تيلا دعب نع عارشتاالس تانايب مادتخاس متيس .مييلقإلا
 Earth .Collect ةادأ امدختباس ةيتلاالس تانايبال يللتح متيسو 0210. ماع لىإ 0222 ماع نم ةيونس

 

 Collect Earth أداة تمكن من جمع هي ئيرم يرستف للاخ نم تانالبيا مادتخساب قةدال ةيعال ورصلل

،Engine Google Earthو Bing Mapsو Google Earth مع باالشتراك .Google Earth 

 .باتينال غطاءلا يف ةييخراتال تاهاجتالاو ةدوجال ةيلاعو قةدال ةيعال ةيعانلصا رقماألا صور ليتحل نيمدتخمسلل نيمك
 نم ديدلعا امهدتخسا دقو ،يملعالاو يميلقإلاو يمحللا وىتسمال ىلع تانايبلا جمعل امهادتخاس نكميو
 (.اهريغو ياوغوورأو سنوتو ةديدالج اينيغ اوباب) حانجب نييالقطر كاءرالش

 

 :ينلوطا ىوتلمسا لىع اناتيبلا عيمجت جلأ نم نادللبل ةحاتملا هاتيلتوجاو لئاسوال
 

 يتلا) وافال ةنظمم يف Earth Collect اةدأ نم ةالمستخرج يضاألر ءلغطاا تانايب روجات نع رشؤلما اذه جتني
 انتجهت تيلا البجلل ةيلمالعا ةيطرلخاو (ةيعالملا تباالغا حسمل يمالعال مييقتال ةطيرخ لبناء تمدتخسا

 .MMCW-PEUN ل يلبالج يفنصتال ىلإ ُ  ادانتسا 0021 ماع PSMAO/F ةعارزلاو ةيذغلأا ةمنظم
 

 ةئيبلل ةدتحلما ممألا جامنربل عباتال ةعيبطال حفظ دصرل لعالميا كزرلما  فينصتل اُ  قفو لابجلا فيرعت متي

CCMW-EPUN لبق نم حضوم وه ماك يمحللا عافترالا قاطنو ردحنملاو عافترلال اُ  قفو اهددحي يذلا 

 0222: ماع نوخرآو سوبكا
 

 رتم 0022 <عافترالا 1: ةئالف
 رتم -0022 0022 عافترالا 0: ةئالف
 رتم -0022 0022 عافترالا 0: ةئالف

 0 <رادحنالاو رتم 1022-0022 عافترالا 0: ةئالف
 يمحللا عافتاالر ىدم) حليمال عافترالا دىم وأ 0 <رادنحالاو رتم 1022 ىإل 1222 نم عافتاالر 0: ةئالف

 رتم 022 < (مكل 7 رقط نصف
 رتم 022 < (ملك 7 رطق نصف) حليمال عافتاالر ىدمو رتم 022-1222 عافترالا 6: ةئالف



 

http://www.fao.org/mountain-partnership/our- 
work/focusareas/foodsecurity/en/g 

 
 thrEa ollectC ( lm.htheart-tcel/colsltoo/org.s.openforiwww//:tpth ) اةدأ دُ   عت
 مادتخاس مييقت هانم ،ةعونتم  ارغأل arthE Google عبر تيانابال عمبج حمستو ناجملاب ُ  احاتم ُ  اردصم

 يضااألر
 )GFS( لعالميا تابلغاا حسمل لعالميا مييتقلا دمتعا دقو )LULUCF(. حراجةلاو ياضاألر امدتخسا يريغوت

Google Earth ثلم ،للجمهور ةمتاح تعادوتسم يف ةيعانصال مارقألا روصل يصربال يرسفتلا على 
Engine طئاروخ Bing، رألا ءطاوغ /  األر امدختاس تانبيال طةيخر ريفوتل . 

 

 ددتح يتال ،)IPCC( خانملا يرغبت ةينعلما ةيدوللا ةيموكالح ةئيلها ةلخط اوفق ضيرألا غطاءلا تانايب فنتص
 ؛تغابالا    ياضرأ    :يه    ةرئيس    تائف    ست الزراعية؛   المراعي؛  األراضي األراضي

 .دئاالس يألرضا ءغطالل افقو ةقطع كل يفنصت متي .يراضالا نم هاريغو ت؛طناوتلمسا الرطبة؛
-http://www.ipcc 

nggip.iges.or.jp/public/2006gl/pdf/4_Volume4/V4_03_Ch3_Representation. 
pdf 

 

 يف رةدلصاا ةيعالملا GFS مييتق ةطيخر ىإل لابللج رضخألا ءلغطاا رؤشمل سااألس طخ تايئصاحإ دنتتس
 /ثانيلا   نونكا يناير /   عيامرلاو   تابالغا   يضارأ   األخضر   ءلغطاا   ملشي   0217. االجمات

 ثالالث تائفال هذه نم لك اهيطغت يتال ةعبمرلا تارتموليالكب ياضرألا تايمك عيمجت متي .ةيعارزلا ياضرألوا
 .ولةد لك هايطغت يتال ةيإلجمالا ةيبلجال المساحة محج بساح جلأ نم ياضرألا امدختسا / لرضيأا غطاءلا نم
 غطاءلا مؤشر ةميق رفوي امم ،ةيوئم ةبسن لىإ ايلهوحتو ةيلبالج احةسلما ماليجإ نم ةبكنس مقرلا اذه نع يربعتال متي مث
 فادهأ تانايب ةدعاق يف ةضوعرمال ةميالق يه ةيوئلما ةبالنس هذه .دلب لك يف البللج رلخضأا

 .ةيعالملا ةامدتمسلا ةيمنتال
 

 :الجودة ضمان
 

 مييتق ءاإجر مت GFS .مامتهالا جالم لماك ىلع ةقبمطلا ةيسايالق تالوكوتوربال مادتخباس العالمي يمكن

 :ىلع حسلماو مظانال تأدوا قئثاو لىإ لوصوال
 

http://openforis.org/fileadmin/user_upload/Collect_Earth_Tutorials/Collect_ 
Earth_User_Manual_20150618_highres_full.pdf 

 

http://www.fao.org/in-action/global-forest-survey/en/ 
 

 اندلبلا  يعملج  تانايبلا  اجتنإ  مت  دقو /  ةعارزلاو  ةيذغألا  ةمنظم  لبق  نم الشراكة الخاصة بالجبال لجنة

FAO/MPS اهتصح نم قحقتلل تامولحكا ىلع ايعهزوت ددصب نآلا يهو. 

http://www.fao.org/mountain-partnership/our-work/focusareas/foodsecurity/en/g
http://www.fao.org/mountain-partnership/our-work/focusareas/foodsecurity/en/g
http://www.openforis.org/tools/collect-earth.html
http://www.openforis.org/tools/collect-earth.html
http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/pdf/4_Volume4/V4_03_Ch3_Representation.pdf
http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/pdf/4_Volume4/V4_03_Ch3_Representation.pdf
http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/pdf/4_Volume4/V4_03_Ch3_Representation.pdf
http://openforis.org/fileadmin/user_upload/Collect_Earth_Tutorials/Collect_
http://www.fao.org/in-action/global-forest-survey/en/


 
 
 
 

 

 تايانبلا ادرصم

 

 :الوصف
 

 (واالف) ةعارزلاو ةيذغلأا ةظمنمل ةعباتلاEarth Collect  اةدأ يه تانايبال ردمص
 

 :الجمع عملية
 

 عمج تسو .ملاعلا ءاحنأ عيمج يف اكيرش 20 واليح به مويق يذال يميلقإلا مييقتال لالخ نم قديرتال ديولت متيس

 وىتسم سنف ىلع لوصحال جلأ نم ةنيعال يفثكت ةيجهنملا حيتتو .اهقاسُ  تا نماضل ةيجهنلما سبنف تيانابال
 فيرعت ططخل ُ  اقفو تانايبلا عمج قيسنت متيس امك .يميلقإلا نودو يميلقإلا نييوتمسلا ىلع نيقيال دمع
 مييقت

 .ةيحرجلا ردالموا

 
 تايانبلا رتواف

 

 كلها

 
 ينمالز لوجدلا

 

 :اناتيبلا عمج
 

 0216 عام نهاية مع
 

 :اناتيبلا دارصإ
 

 يأل ةيبلجال طةيخرلا تحتاج ال نيح يف ؛راتمرساب Earth Collect FAO واف تانياب ةدعاق ثيدتح متي
 .ثيدتح

 
 تانايبلاب ةدوَ   زملا تاهجلا

 

 ةصح نم ققتحال متيسو AOF / PSM لبق نم ليلحتلا ةيلمع ىرج تس ،لالفعب ةمتاح تانلبياا عيمج نأ ابم
 .نادلبلا لبق نم تيانابال



 تانايبلل ةعمَ   جملا تاهجلا

 

 (وافلا) ةدتحمال ممألا يف ةعارزلاو ةيذغلأا ةمنظم
 

 جعارملا

 

 :دةحوملا دراوملا ليلد
 

www.fao.org ؛ www.mountainpartnership.org 
 

 :جعارملا
 

 http://www.mountainpartnership.org/ 
 

 http://www.mountainpartnership.org/our- 
work/focusareas/foodsecurity/en / 

 

 http://www.openforis.org/tools/collect-earth.html 
 

 http://www.fao.org/3/a-i5175e.pdf 
 

 http://www.fao.org/ 
 

 ةلصلا تاذ تاؤشرمال

 

 6-6؛ 1-10

http://www.fao.org/
http://www.mountainpartnership.org/
http://www.mountainpartnership.org/
http://www.mountainpartnership.org/our-
http://www.openforis.org/tools/collect-earth.html
http://www.fao.org/3/a-i5175e.pdf
http://www.fao.org/

